Podmienky dočasného parkovania
v meste Pezinok
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Dočasným parkovaním sa rozumie parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
v lokalite plateného parkovania v meste Pezinok.

(2)Prevá dzkovatel'om plateného parkovania v meste Pezinok je:
Pezinská mestská s poločnosť, s.r.o.
Hollého 2, 902 O1 Pezinok
IČO: 36 366 277
DIČ: 2022206087
IČ DPH: SK2022206087
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 40920/B
(3) Lokalitami plateného parkovania sú:
Radnič né ná mestie v Pezinku - v troch zónach, priestranstvo pred Kultúrnym domom a na Potočnej
ulici- jedna zóna, časť priestranstva na Holubyho ulici - jedna zóna, časť priestranstva na Kollárovej
ulici - jedna zóna a na ul. M. R. Štefánika - jedna zóna.
P 1 - parkovisko v strede námestia
P2 - pás parkovacích miest oproti Radničnému námestiu 1,3,5
P3 - parkovisko pred Billou
P4 - parkovisko pred Kultúrnym domom a na Potočnej ulici
PS - parkovisko na Holubybo ulici vyznačené dopravným značením „parkovacia zóna"
P6 - parkovisko na Kollárovej ulici
P7 - parkovisko na ulici M. R. Štefánika
Počet parkovacích miest: 339
Pl -36 vyznačených parkovacích miest
P2 - 9 vyznačených parkovacích miest
P3 - 23 vyznačených parkovacích miest
P4 - 83 vyznačených parkovacích miest
PS - 18 vyznačených parkovacích miest
P6 - 20 vyznačených parkovacích miest
P7 - 150 vyznačených parkovacích miest

(4) Prevádzková doba:
PONDELOK - PIATOK
08:00 hod. - 17: 00 hod.
Mimo prevádzkovej doby je v lokalite plateného parkovania parkovanie bezplatné.
(5) SPÔSOB VYBERANIA PARKOVNÉBO:
- zakúpením parkovacieho lístka z pa rkovacieho automatu alebo pa rkovacej ka rty v predajnom
mieste.
Vodič je povinný zakúpir' parkovací lístok v parkovacom automate bezodkladne po zaparkovaní
vozidla na vybranom parkovacom mieste. Parkovací Lístok, parkovaciu kartu alebo rezidentskú parkovaciu
kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil
kontrolu všetkých údajov na parkovacom lístku.
- zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov.
SMS parkovací lístok je doručená správa na telefónnom čísle mobilného telefónu objednávajúceho, ktorá
obsahuje infonnácie o úhrade za dočasné parkovanie pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom a ktorá
oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne na dobu uvedenú
v doručenej SMS správe.
Vzor predpísaného tvaru SMS správy a telefónne číslo sa nachádza na dodatkovej tabuli dopravného
značenia parkoviska a na každom parkovacom automate.
Vzor spôsobu zaslania SMS správy a podmienky úhrady parkovného cez SMS tvoria prílohu č.2.
Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok.
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(6) PARKOVNÉ :

v zmysle platného cenníka

Cenník tvorí prílohu č. I. Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok.
Doba uhradeného parkovného sa vypočítava podl'a vhodenej sumy. Automat preplatok nevydáva.
Parkovací lístok zakúpený v ktoromkoľvek z parkovacích automatov alebo elektronický parkovací lístok
zakúpený správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie je platný vo
všetkých zónach plateného parkovania v meste Pezinok. To platí aj pre užívanie parkovacej karty
a rezidentskej parkovacej karty.
Parkovacie karty si môže záujemca zakúpiť na vyhradenom predajnom mieste, a to v pokladni Mestského
úradu v Pezinku, Radničné nám. č. 7. A v sídle prevádzkovateľa Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., na
Hollého ul. č. 2, v Pezinku ( len formou fakturácie ).

§2
PODMIENKY PARKOVANIA
(1) Tento dokument stanovuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel v lokalite plateného
parkovania na určených parkovacích miestach, na základe parkovacích lístkov zakúpených v ktoromkoľvek z
parkovacích automatov, elektronických parkovacích lístkov, zakúpených prostredníctvom SMS, zakúpených
parkovacích kariet a vydaných rezidentských kariet a vychádza zo
zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a mestom Pezinok.
určené na dočasné parkovanie mot0rových vozidiel obyvatel'ov a návštevníkov
mesta Pezinok v lokalite plateného parkovania.

(2) Parkovacie miesta sú

(3) Parkovanie a státie motorových vozidiel v lokalite plateného parkovania je povolené len osobným
motorovým vozidlám. Užívať parkovacie miesto môže Jen vodič, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok,
čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní parkovacieho miesta.
(4) Parkovacie miesta sú označené vodorovným značením, zvislými dopravnými značkami a s dodatkovou
tabuľou, ktorá informuje o platbe za parkovanie na príslušnom parkovacom mieste.
(5) Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave,
prevádzkovateľ ho môže dať odviesť, a to na náklady a riziko držitel'a vozidla.
(6) V prípade, že vodič poruší zmluvný vzťah (dohodu) alebo podmienky dočasného parkovania v meste
Pezinok podstatným spôsobom, má prevádzkovatel' právo na náklady vodiča vozidlo odtiahnuť.
(7) Za účelom zabezpečenia splatnej (fi nančnej) pohľadávky vzniknutej voči vodičovi v súvislosti
s parkovaním vozidla vodiča (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla
a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu vodiča, a to iv prípade, že vozidlo
nepatrí vodičovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi vodiča o zadržaní vozid la a
dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými technickými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla.
Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie,
alebo stratu motorových vozidiel a vecí z vozidiel počas parkovania.

(8) Lokalita plateného parkovania nie je strážená a
zničenie

(9) Vodič (vrátane všetkých osôb v motorovom vozidiel) je povin ný starať sa o to, aby na majetku
prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na
majetku prevádzkovateľa.

§3
REŽIM PLATENÉHO PARKOVANIA
(1 ) Užívanie plateného parkovacieho miesta je podmienené:
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(a) Úhradou parkovného ako ceny za službu, resp. použitím parkovacej karty, rezidentskej karty alebo
povolením užívateľa podľa §6 Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok. Splnenie podmienky
preukazuje užívateľ parkovacieho miesta tak. že lístok z parkovacieho automatu, parkovaciu kartu,
rezidentskú kartu alebo povolenie umiestni viditeľne za predným sklom motorového vozidla tak, aby bola
umožnená vizuálna kontrola všetkých údajov. V prípade elektronického parkovacieho lístka je dokladom
doručená potvrdzujúca správa na telefónnom čísle mobilného telefónu objednávajúceho, ktorá obsahuje
informácie o úhrade za dočasné parkovanie pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom.
(b) technickou prevádzkyschopnosťou vozidla
(c) dodržiavaním podmienok dočasného parkovania ako aj výstražných nápisov, dopravných značiek
a upozornení a zároveň dodržiavať čistoty a poriadku, ako aj všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

(2) Užívania parkovacích miest v lokalite plateného parkovania je dočasne obmedzené. v prípade výkonu
čistenia a údržby predmetných priestorov.
To isté platí iv prípade akcií celomestského významu na Radn i čnom námestí, pred Kultúrnym domom, na
Holubyho ulici, Potočnej ul., Kollárovej ul. a ul. M. R. Štefánika v Pezinku.

§4
PREDAJ PARKOVACÍCH KARIET
(1) Záujemca o parkovanie v lokalite plateného parkovania si môže zakúpiť aj tzv. parkovaciu kartu na
dlhšie časové obdobie.
(2) Parkovacie karty je možné zakúpiť na vyhradenom predajnom mieste, a to v pokladni Mestského úradu
Pezinok, Radničné nám. č. 7, za ceny uvedené v cenníku, ktorý tvorí prílohu týchto podmienok
dočasného parkovania, alebo v kancelárii v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. 2 v Pezinku (vhodné
pre platiteľa DPH).
(3) Parkovacia karta musí obsahovať:
• číslo karty,
• údaj o dobe platnosti karty
• lokalitu, v ktorej karta platí,

(4) Parkovacie karty sú farebne rozlíšené, a to podľa časového obdobia platnosti, pre ktoré boli vydané.
(S) Za stratenú parkovaciu kartu sa duplikát nevydáva.
§S
OSLOBODENIE OD ÚHRADY ZA DOČASNÉ PARKOV AN1E
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v lokalite plateného parkovania sú oslobodené

služobné vozidlá Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Vojenskej polície,
Ozbrojených síl SR, Colnej správy SR, H asičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby,
ďalej vozidlá Mestskej polície Mesta Pezinok, Mestského úradu Mesta Pezinok, TV PEZINOK, s.r.o ..
Pezinskej mestskej spoločnosti, Mestského podniku služieb Pezinok (podľa pred loženého zoznamu).
(2) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v lokalite plateného parkovania sú oslobodené
vozidlá osôb požívajúcich výsady a imunitu podľa osobitného predpisu ' alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná.
(3) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v lokalite plateného parkovania sú oslobodené
vozidlá označené parkovacím preukazom podľa § 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.2

/. Vyll/áJka ministerstva zahra11ič11ých veci č. 15711964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomntickýc/1 stykoch.
2. Parkovacf preukaz sa mliže pou!/vaľ 11a vozidle prepravuj úcom fyzickú osobu s ťažkým zdravomým postilmutfm,
ktorá je odkázaná na indi viduálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboclt očl
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(4) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v platenej parkovacej lokalite sú oslobodené
služobné vozidlá Okresného súdu Pezinok. Okresného úradu Pezinok a to len v prípade, ak parkujú na
miestach vyhradených pre tieto vozidlá a sú viditeľne označené povolením prevádzkovatel'a ( PMS, s.r.o.)
osobitne pre tento účel v počte 2 ks pre každého.

(5) Nárok na bezplatné parkovanie v celej zóne plateného parkovania majú konatelia obchodnej spoločnosti
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na základe povolenia.
(6) Povolenie je ružovej farby a musí obsahovať:
• Číslo povolenia
• Evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bolo povolenie vydané ( okrem povolenia pre
PMS, s.r.o.)
• Údaj o dobe platnosti
• Názov organizácie (firmy), pre ktorú sa povolenie vydáva
• Lokalitu, pre ktorú povolenie platí

konateľov

(7) Nárok na bezplatné parkovanie v celej zóne plateného parkovania majú poslanci Mestského zastupitel'stva
pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva na základe
povolenia viditel'ne umiesmeného za predným sklom vozidla.
Povolenie je modrej farby a musí obsahovať:
• Číslo povolenia
• Meno a priezvisko poslanca MsZ
• Údaj o dobe platnosti
• Lokalitu, pre ktorú povolenie platí

§6

PODMlENKY VYDANIA REZIDENTSKEJ KARTY (d'alej len RK)
(1) V zmysle tohto prevádzkového poriadku je možné vydať osobám, ktoré spÍňajú konkrétne, nižšie
uvedené požiadavky tzv. rezidentskú kartu.

(2) Rezidentom podľa tohto prevádzkového poriadku je fyzická osoba, ktorá preukáže, že v zóne plateného
parkovania. na Holubyho ulici vyznačenej dopravným značením
„parkovacia zóna„, má trValý pobyt
a súčasne nemá príjazd k dotknutej nehnutel'nosti z Hrnčiarskej ulice. fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt
na Radničnom námestí. na Kollárovej ulici a na ul. M. R. Štefán ika.

(3) Právny nárok na vydanie RK nemá FO. ktorá má v zóne plateného parkovania na uliciach podľa Čl. IV.
bod 2 Prevádzkového poriadku vyznačenej dopravným značením „parkovacia zóna'· miesto podnikania
a právnická osoba (PO).
(4) Rezidentské karty vydá prevádzkovateľ žiadateľom , ktorí splnia podmienky uvedené v čl. IV. bod 2 tohto
prevádzkového poriadku, a to na základe písomnej žiadosti, s týmito prílohami:
• fotokópia dokladu totožnosti,
• fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. vozidiel evidovaných na žiadateľa, ktorých
EVČ bude vyznačené na RK,
• fotokópia platného vodičského preukazu žiadateľa .

(5) Rezidentské karty sa vydávajú s plamosťou pre daný kalendárny rok v počte max. 2 ks na jednu bytovú
jednotku nachádzajúcu sa v zóne plateného parkovania na Holubyho ulici vyznačenej dopravným značením
„parkovacia
zóna", na Radničnom námestí. na Kollárovej ulici a ul. M. R. Štefánika a to bezplame.
V prípade požiadavky na každú ďalšiu RKje žiadateľ povinný zaplatiť cenu podľa platného cenníka.

(6) Rezidentská karta musí obsahovať:
• číslo karty,
• údaj o dobe platnosti karty
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• evidenčné číslo

vozidla, pre ktoré bola RK vydaná
• lokalitu, v ktorej RK platí.
(7) Držiteľ RKje oprávnený bezplatne parkovať v celej lokalite plateného parkovania na území mesta

Pezinok.
(8) V prípade zmeny EVČ motorového vozidla je vydanie novej RK bezplatné.
(9) Za vydanie duplikátu RK v prípade jej straty alebo odcudzenia je rezident povinný uhradiť prevádzkovateľovi poplatok 20,00 eur s DPH za kus.

§7
ODPLATA PRE PREVÁDZKOVATEĽA

( 1) Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ odvádza Mestu Pezinok
(v súvislosti z prevádzkovaním plateného parkovania v meste) na účet sumu 2 000,00 eur mesačne.
§8
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
(1) Držiteľovi parkovacej karty alebo rezidenrskej parkovacej karty nevzniká nárok na konkrétne parkovacie
miesto.
(2)

Prevádzkovateľ je

povinný

predložiť

Podmienky

dočasného

parkovania ako aj jeho zmeny na schválenie

Mestu Pezinok.
(3) Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti Všeobecne

záväzného nariadenia č. 13/2015.
( 4) Prevádzkový poriadok je viditeľným spôsobom umiestnený u prevádzkovateľa, v tokal ite plateného

parkovania a na webovej stránke Mesta Pezinok a prevádzkovateľa - Pezinská mestská

spoločnosť,

PREVÁDZKOVATEĽ:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ spoločnosti
kontakty:
Tel: 033/6413449, 033/6413834
Mobil: 0903724542, 0905480339
Web: www.pmspezinok.sk

Pezinská mestská spoloenosf, s.r.o.
Hollého ul. č. 2, P.O.BOX 92
902 01 Pezinok

s.r.o. .
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Príloha č. 1

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB
P.č.

Druh služby

1.

Parkovací lístok z automatu
Elek-ironický parkovací lístok
(prostredníctvom SMS)
Mesačná parkovacia karta
Polročná parkovacia karta
Ročná parkovacia karta
Rezidentská parkovacia karta
Platená rezidentská parkovacia karta

2.
...

.) .

4.
5.

6.
7.

Označenie

Pl
P6
PJ2
R
RP

farba

Doba použitia

biela

90min.

zelená
ružová
žltá
biela
biela

60 min.
1 mesiac
6 mesiacov
1 rok
1 rok
1 rok

Cena
Cena
s DPH
bez DPH
1,4 167 €
0,50 €
0,5000 €
33,3333 €
166,6667 €
266,6667 €
0,00 €
166,6667 €

0,60 €
40,00 €
200,00 €
320,00 €
0,00 €
200,00 €

Použitie:
V zóne plateného parkovania v meste Pezinok v pracovných dňoch v čase od 08 ,00 hod. - do 17,00 hod.
MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA:
( 1) Parkovací lístok je možné zakúpi ť v jednom z parkovacích automato

(2) Elektronický parkovací lístok je možné získať zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200,
spol oč né pre všetkých operátorov.
(3) Parkovacie karty je možné zakúpiť v pokladni Mesta Pezinok na Radni čnom námestí č.7 a v sídle
prevádzkovateľa Pezinskej mestskej spo ločnosti, s.r.o., na Hollého ul. č. 2, v Pezinku ( len formou
faktu rácie).
(4) Rezidentské parkovacie karty je možné získať na základe žiadosti
parkovania v meste Pezinok

podľa §

6 Podmienok dočasného

Parkovacie lístky a parkovacie kartv ( aj rezidentské) sú platné v celej zóne plateného parkovania.
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Príloha č. 2
Spôsob úhradv za dočasné parkovanie motorowch vozidiel prostredníctvom SMS

Zaslanie SMS správy - spôsob:
( 1) Cena úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS je 0,60 €s DPH / 1
hodina
(2) Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK(medzera)A 1(medzera)EČV uhradíte parkovné za 1 hodinu
Vysvetlenie: PKje parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku
A je označenie parkovacej zóny
1 je doba parkovania 1 hodina
Príklad: text SMS bude PK Al PK729BI
Zaslaním SMS na č ís lo 2200 v tvare PK(medzera)A2(medzera)EČV uhradíte parkovné za 2 hodiny
Vysvetlenie: PKje parameter ( kód ) miesta= parkovacia zóna v Pezinku
A je označenie parkovacej zóny
2je doba parkovania 1 hodi na
Príklad: text SMS bude PK A2 PK729BI
Takto je možné zaplatiť jednou SMS parkovné max. na 4 hodiny , pričom v SMS
meníte zadanie doby parkovania (A 1 - 1 hodina, A2 - dve hodiny. A3 - tri hodiny a A4 - 4 hodiny)
(3) Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami
o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
(4) 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorň ujúca SMS, ktorá upozorní na
blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného, tento čas je vodič povinný využiť na predÍženie
parkovacieho času opätovným odoslaním SMS alebo na opustenie parkoviska.
(5) Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
(6) Služba je prístupná všetkým užívateľom mobilných operátorov na území SR
Podmienky pre možnosť úhrady parkovného prostredníctvom SMS:
( 1) Záujemca o využitie úhrady parkovného prostredníctvom SMS ( ďalej len .,užívate('" ), musí byť
zákazníkom mobilného telekomunikačného operátora SR a na základe zmluvy s operátorom využíva
alebo môže využívať systém SMS platba.
(2) Maximálny finančný limit jednej objednávky cez SMS je 20,00 €s DPH.
(3) Celkový finančný objem objednávok cez SMS u skutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia
je maximálne 150,00 €s DPH sumárne využitím ktorej ko ľvek služby alebo kúpou tovaru v rámci
systému služby SMS platba, pričom zúčtovacím obdobím sa rozumie zúčtovacie obdobie užívateľa
u operátora.
(4) Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomun i kačného operátora, v stave suspend, deaktív,
soft suspend, pričom o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich
interných pravidiel.
(5) Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet
konečných cien uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú službu za nemobilný
obsah.
(6) Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke
prevádzkovate ľa '' wv. .pmspezino~ .sk v časti SMS parkovanie.

